
SLÄKTFORSKA I
KOMMUNARKIVET



FINNS MIN SLÄKT I 
KOMMUNARKIVET?
De kommunala arkiven innehåller 
en hel del individrelaterat material 
som kan vara av intresse för dig som 
släktforskar. Arkiven omfattar främst 
tiden från 1863, då kommunerna 
bildades, och framåt, men bland 
annat skolornas och fattigvårdens 
arkiv sträcker sig ofta längre tillbaka 
i tiden. 

De verksamheter som kommunerna 
har ansvarat för är många och 
omfattande, och ofta har de 

inneburit direkta ingripanden i 
enskilda människors liv. Fattigvård, 
barnavård, nykterhetsvård, skola och 
hälsovård är bara några exempel på 
kommunala ansvarsområden. I alla 
dessa verksamheter skapas handlingar 
som bildar arkiv, och de människor 
som blir föremål för verksamheterna 
gör avtryck i arkiven. De kommunala 
arkiven kan därför innehålla mycket 
information om hur din släkt har levt 
och verkat. 



SLÄKTFORSKA HOS 
KARLSTADS KOMMUNARKIV
Hos Karlstads kommunarkiv finns 
förutom den nuvarande kommunens 
arkiv även arkiven från de tidigare 
kommunerna Karlstads stad och 
Alsters, Grava, Karlstads, Nors, 
Nyeds, Segerstads, Väse, Älvsbacka 
och Östra Fågelviks landskommuner. 

Här ges några exempel på handlingar 
som kan vara av intresse för dig som 
släktforskar. 

Skolarkiv
I skolarkiven finns information 
om de flesta av de barn som har 

bott i kommunen under skolpliktig 
ålder. Examenskatalogerna ger 
uppgifter om elevernas betyg, 
hemvist, födelsedata, vitsord, 
skolgång och innehåller ofta 
särskilda anmärkningar om barnen. 
Andra handlingar är elevkort, 
inskrivningsböcker, huvudböcker 
och dagböcker som bland annat ger 
information om målsmans namn och 
yrke samt mer detaljerade uppgifter 
om elevernas skolgång. I vissa 
skolarkiv finns också uppsatser, 
skrivningar och andra elevarbeten.

Fattigvård och barnavård
Det finns en stor mängd liggare 
och register över dem som har varit 



föremål för kommunens sociala 
verksamheter (som fattigvård, 
barnavård och nykterhetsvård). 
Dessa kan innehålla uppgifter 
om bland annat bostadsort, 
familjeförhållanden, vilken typ av 
hjälp som har beviljats och under 
vilken tid. Utifrån de uppgifterna 
kan du ofta leta dig vidare till 
utredningar och beslut i protokollen, 
som kan ge betydligt fylligare 
beskrivningar om förhållandena 
kring myndighetens agerande. 

Så småningom, ofta från början 
av 1900-talet, upprättades 
akter för de personer som 

kom i kontakt med de sociala 
myndigheterna. Ett sådant exempel 
är barnavårdsmannaskapsakterna. 
Från och med 1918 skulle 
kommunerna utse barnavårdsmän 
till alla ”barn utom äktenskapet”. 
Barnavårdsmännen hade bland annat 
i uppgift att utreda faderskapet, se 
till att fadern betalade underhåll för 
barnet, övervaka att modern skötte 
uppfostran på ett tillfredsställande 
sätt samt även i övrigt vaka över 
barnets välfärd. Akterna ger ofta 
en god beskrivning av såväl barnet 
som föräldrarna, och även av deras 
ekonomiska och sociala förhållanden. 
I de fall faderskapet inte var känt 



skatt de skulle betala. Fyrktalet hade 
sedan två funktioner i kommunen: 
dels bestämde det hur många röster 
man hade på kommunalstämman 
(varje fyrk gav en röst), dels 
avgjorde det hur mycket man 
skulle betala i kommunalskatt (till 
exempel 50 öre per fyrk, summan 
varierade dock från kommun 
till kommun). Fyrktalslängderna 
ger alltså information både om 
enskilda individers ekonomiska 
förhållanden och om deras 
lokalpolitiska inflytande. Efter 1909 
hittar du motsvarande information i 
debiterings- och uppbördslängder 
och röstlängder.

på förhand kan de även innehålla 
korrespondens med misstänkta eller 
avslöjade barnafäder. 

Alla sociala arkiv omfattas av 
sekretess i som längst 70 år, vilket kan 
inskränka tillgängligheten till yngre 
material. 

Kommunala längder
Från 1863 till rösträttsreformen 1909 
fördes fyrktalslängder över den 
del av befolkningen på landsbygden 
som var skattskyldig och därmed 
röstberättigad. Fyrkskalan innebar 
att alla skattskyldiga tilldelades ett 
fyrktal baserat på hur stor statlig 



landsbygden låg ansvaret för denna 
verksamhet under provinsialläkaren, 
och handlingarna finns därför 
hos landsarkiven. I städerna låg 
däremot ansvaret vanligtvis under 
hälsovårdsnämnden och stadsläkaren. 
Deras barnmorskedagböcker finns 
därför ofta hos kommunarkiven. 
För Karlstads del förvaras 
stadens barnmorskedagböcker 
hos kommunarkivet och lands-
kommunernas hos Värmlandsarkiv. 
Även barnmorskedagböckerna 
omfattas av 70 års sekretess. 

Nygrens porträttfotosamling
Carl Emanuel Nygren (1874-1936) 
var militär och lokalhistoriker i 
Karlstad. Han samlade på sig en 
mängd porträttfoton som i dag finns 
i Karlstads kommunarkivs förvar. 

I städerna tillämpades aldrig 
fyrkskalan som skatte- och 
rösträttsgrund. Information 
om stadsbefolkningens rösträtt 
och skattebörda finns istället i 
röstlängder och debiterings- och 
uppbördslängder, redan från 1863. 
Längderna är förda fastighetsvis. 

Barnmorskedagböcker
År 1881 blev det obligatoriskt för 
barnmorskor att föra journal över 
förlossningar utförda i hemmet, 
vilket var den vanligaste platsen att 
föda barn på långt in på 1900-talet. 
Barnmorskedagböckerna ger 
information om moderns bostadsort, 
ålder, civilstånd, antal tidigare 
barn, barnets födelsetid, vikt och 
en del annat som rör graviditeten, 
förlossningen och barnet. På 



även följa släktingar som har varit 
lokalpolitiskt aktiva i protokollen. 
Information om personer som har 
varit anställda av kommunen finns 
också i protokollen eller i särskilda 
akter. Under kristider har bland 
annat nödhjälpskommittéer och 
arbetslöshetskommittéer varit aktiva, 
och i deras arkiv finns information 
om de hjälpsökande och deras 
familjer. Stadens bostadshus har ur 
sanitär synvinkel dokumenterats i 
protokollen från hälsovårdsnämndens 
bostadsinspektioner, och även 
brandstyrelsens brandsyneprotokoll 
kan bidra med information om 
boendeförhållanden. 

Upptäck din historia hos  
Karlstads kommunarkiv!

Samlingen består av flera tusen bilder 
av framförallt Karlstadsbor och andra 
värmlänningar från decennierna 
kring förra sekelskiftet. Sedan 2013 
pågår ett arbete med att digitalisera 
samlingen, och du hittar den på 
wermlandsbilder.se.

Nygrens intresse för personhistoria 
avspeglas också i de cirka 15 000 
biografiska notiser som han också 
samlade på sig. Dessa förvaras idag av 
Föreningsarkivet i Värmland. 

Exempel på  
övriga handlingar
De handlingar som har beskrivits 
här utgör endast en del av det 
kommunala arkivmaterial som kan 
vara intressant för dig som vill göra 
din historia lite mer levande. Du kan 



Karlstads kommunarkiv
Expeditionstid måndag till torsdag 
klockan 10.00–12.00, 13.00–15.00 samt
fredag klockan 10.00–12.00. 

Övriga tider svarar vi i telefon i mån
av möjlighet och tar emot besök efter
överenskommelse. 

Besöksadress:  
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 
ingång via Karlstadsrummet. 

054–540 24 25,
kommunarkivet@karlstad.se,
karlstad.se/kommunarkivet

Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad
054-540 00 00, karlstadskommun@karlstad.se, karlstad.se

KONTAKTA OSS
Vi hjälper dig gärna att ta fram de handlingar som du är intresserad av. För att 
vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt är det bra om du kontaktar oss 
innan ditt besök. Ju mer detaljerade uppgifter du har om det du söker desto 
bättre hjälp kan vi ge dig.

Du kan beställa och ta del av vårt material både hos oss i Bibliotekshuset och 
på Arkivcentrum Värmland. 

Arkivcentrum Värmland
Öppettider: se webbsidan
www.arkivcentrumvarmland.se
Begränsade öppettider under sommaren.
 
Arkivcentrum Värmland är ett
samarbete mellan Värmlandsarkiv,
Karlstad kommunarkiv,
Föreningsarkivet i Värmland,
Värmlands Företagshistoria och
Regionarkivet i Värmlands län.
 
Besöksadress:
Hööksgatan 2, Karlstad 

054–701 11 80, 
arkivcentrumvarmland.se


